
INFORMĀCIJA PAR FOTOGRAFĒŠANU UN FILMĒŠANU  
PUBLISKAJOS PASĀKUMOS 

 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” (turpmāk 

– izglītības iestāde) informē, ka tās organizētajos publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un 

filmēšana ar mērķi atspoguļot būtiskas izglītības iestādes aktualitātes un sabiedrībai svarīgus notikumus 

izglītības iestādes kontekstā. 

Fotogrāfijas un videoierakstus, kuri iegūti izglītības iestādes rīkoto publisko pasākumu laikā, izmanto 

izglītības iestādes publiskā tēla un atpazīstamības veidošanai, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta 

patstāvīgi, ja vien tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.  

Ņemot vērā, ka fotoattēli un videoieraksti no publiskiem pasākumiem tiks publiskoti, lai nodrošinātu 

plašāku sabiedrību ar informāciju par izglītības iestādes darbību un sabiedrībai svarīgām aktualitātēm, 

fotoattēli un videoieraksti būs pieejami plašākai sabiedrībai. Fotogrāfijas un videoieraksti var tikt apstrādāti 

elektroniskajā vidē un publicēti izglītības iestādes mājaslapā www.rtrit.lv  un sociālo tīklu profilos Facebook 

vai Instagram. Personas datu saņēmēji – izglītības iestādes darbinieki, nepieciešamības gadījumā 

tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.  

Ja Jūs apmeklējat Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu un piedalāties mūsu 

rīkotajos publiskajos pasākumos un nevēlaties, lai Jūs fotografē vai filmē, lūdzam mūs iepriekš 

informēt! 

Ja nevēlaties, lai videoieraksts vai fotogrāfija ar Jūsu attēlu būtu publiskota, Jūs varat vērsties pie 

mums un lūgt dzēst savu attēlu, rakstot uz e-pastu rtrit@rtrit.lv, norādot attēlu, kuru vēlaties dzēst. Izglītības 

iestāde izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās centīsies ievērot Jūsu vēlmes. Izglītības iestādei nav 

pienākuma dzēst attēlus, kuros Jūs nav iespējams tieši identificēt. 

Par fotogrāfijām vai videoierakstiem, kuros ir fiksēti personas dati no pasākumiem, ko organizē trešās 

personas izglītības iestādes telpās, izglītības iestāde atbildību neuzņemas, šādos gadījumos Jums ir tiesības 

iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/operatoram pasākuma laikā vai 

arī vēršoties pie pasākuma organizatora. 

Attiecībā uz fotogrāfiju un videoierakstu (kuri ir iegūti ikdienas mācību procesā) publiskošanu, 

izglītības iestāde iegūst rakstveida piekrišanu no izglītojamiem un nepilngadīgu izglītojamo likumiskajiem 

pārstāvjiem. 

 

 

Kontaktinformācija: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums”, reģistrācijas numurs 40003480798, juridiskā adrese Nīcgales iela 26, Rīga, elektroniskā pasta 

adrese rtrit@rtrit.lv, tālrunis: 67575580. Izglītības iestādes personas datu aizsardzības speciālista 

kontaktinformācija info@tavidati.lv.  
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